REGLEMENT

RESERVATIESYSTEEM

HOE INLOGGEN OP TV
Surf naar www.tennisvlaanderen.be en log in of download de app Tennis
Vlaanderen.

Inloggen doe je met je lidnummer van Tennis Vlaanderen (of je e-mailadres) en
het wachtwoord dat je hebt ontvangen van Tennis Vlaanderen. Klik daarna op
“OK”
Als je je wachtwoord vergeten bent, dan kan je dit opvragen via de link
“Wachtwoord vergeten?”. Je krijgt dan automatisch per kerende een e-mail
toegestuurd. Als je je wachtwoord vergeten bent en niet over een emailadres
beschikt, neem dan contact op met met de club of met Tennis Vlaanderen
(02/548 03 00).

EEN RESERVATIE MAKEN
1. Selecteer eerst de datum wanneer je wil reserveren.
2. Klik daarna op een vrij uur (groene kleuren) en je krijgt een scherm te zien
waarin de reservatie kan gemaakt worden.
3. Druk in het reservatie scherm op het +je achter jouw naam om een extra
speler toe te voegen. Geef dan een deel van de naam of voornaam in van je
medespeler en selecteer in de getoonde lijst de juiste persoon. Indien het een
dubbelspel is, selecteer je op dezelfde manier speler 3 en speler 4.
4. Druk op “Bewaren” om de reservatie te bevestigen. Indien je een bepaalde
overtreding op de regels hebt gemaakt (bv. Meer dan 1 reservatie op jouw
naam, dubbelspel slechts 3 namen,…), wordt de reden getoond.
5. Is je reservatie in orde, dan wordt deze onmiddellijk bewaard.
6. De leden van de gemaakte reservatie die een e-mailadres hebben, krijgen
automatisch bij elke reservatie of wijziging een e-mail toegestuurd met de
datum en het uur van de reservatie. Indien je geen bevestigingsmails ontvangt,
moet je je mailadres invullen via het spelersdashboard op de website van
Tennis Vlaanderen.

RESERVERINGSREGLEMENT
1. Er kan gereserveerd worden tussen 9.00u en 22.00u voor zomerleden.
2. Er kan gereserveerd worden tussen 9.00u en 19.00u (19.30u) voor zomer-kids
tijdens de weekdagen. Kinderen +12jaar vergezeld van een ouder kunnen
reserveren tot 20u.
3. Vrijdag, zaterdag en zondag kunnen zomer-kids reserveren tot 20.00u.
4. Een reservatie kan maximum 6 dagen op voorhand gemaakt worden.
Terrein 1= last-minute terrein en kan enkel 1 dag op voorhand gereserveerd
worden.
5. Men kan maximum 4 actieve reservaties hebben.
●

2 DAGUREN ( tot 19u (19.30u), vrijdag, zaterdag en zondag tot 20u)

●

2 AVONDUREN (vanaf 19u - 19.30u)

6. Op de avonduren kan er maximum 1 uur gereserveerd worden.
Tijdens de daluren kunnen er 2 uren na elkaar gereserveerd worden.
7. Er kan op voorhand geen terrein na je les gereserveerd worden. Is er na d
 e les
een terrein vrij, dan kan dat uiteraard wel gereserveerd worden.

BIJZONDERHEDEN
1. Men kan vroeger starten of langer spelen voor zover het terrein onbezet is.
Langer spelen heeft voorrang op vroeger beginnen (uiteraard indien het
terrein onbezet is).
2. Er kan twee uur na elkaar gespeeld worden, voor zover het terrein onbezet is
na het eerste uur en men opnieuw een reservatie heeft gedaan na afloop van
dat eerste uur. Er hoeft dus geen uur meer gewacht te worden.
3. Voor een enkelspel moeten 2 namen ingevuld worden.
4. Voor een dubbelspel moeten 4 namen ingevuld worden.
5. Enkel reserveren is enkel spelen en niet dubbel, omgekeerd kan wel.
6. De namen van de spelers vermeld op het reserveringsuur moeten
overeenkomen met de namen van de spelers die zich op het terrein bevinden!
Hierop zal streng toezicht gehouden worden.
7. Als je door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn, moet je de
reservatie ten laatste 2 uur op voorhand wijzigen of verwijderen. Zo krijgen
andere leden de mogelijkheid om het vrijgekomen terrein te reserveren.
8. Verwijderen of wijzigen? Ga naar het spelersdashboard en scroll naar het
blokje Terreinreservatie. Reservaties die je zelf hebt gemaakt kan je wijzigen.
Reservaties die je niet zelf hebt gemaakt, kan je enkel verwijderen.

9. Reserveren met een gastspeler:
U dient dit als lid te melden en te betalen voor aanvang van het speelmoment.
(5€/keer) Een niet-lid kan maximum 3 keer komen tennissen, en je kan slechts
driemaal iemand uitnodigen.
Wij reserveren graag voor u een veld.

ANDERE
Hierdoor zullen de nodige terreinen door de club gereserveerd worden.
In dalende volgorde hebben:
1 Officiële wedstrijden van Tennis Vlaanderen (interclub, KidsTennis, etc)
2 Wedstrijden in het kader van KAVVV (Beker Claus/vriendenclubs)
3 Tennislessen en tenniskampen (georganiseerd door Lode Lambaerts)
4 Interne organisaties (georganiseerd door TC De Merel)
ALTIJD voorrang op gewone reservaties door leden.

Bij herhaaldelijk misbruik of niet-naleving van het reserveringsreglement zal de club
sancties treffen. Bijvoorbeeld tijdelijke blokkering van de gebruikersnaam en
wachtwoord waardoor er niet meer gereserveerd kan worden.
De club heeft het recht dit reglement ten allen tijde te wijzigen. Elke wijziging zal
bekend gemaakt worden.
De club behoudt zich het recht om in alle onvoorziene omstandigheden te oordelen
en te beslissen.

